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                                                                                       Κοιν:   Πίνακας Αποδεκτών 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΒΑΡΟΣ ή ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ;;;   
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος 
δευτεροβάθμιος κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας, μέλος της ΕΣΑμεΑ, που εκπροσωπεί τους 
κινητικά αναπήρους στην χώρα μας και αγωνίζεται για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και την 
ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, και πολιτιστική ζωή της χώρας. 

 
Με την παρούσα επιστολή της η Ε.Ο.Κ.Α. επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
θέμα που άπτεται άμεσα της αρμοδιότητάς σας και αφορά την επιβίωση πλέον των ατόμων με 
κινητική αναπηρία, δεδομένων αφενός της δραματικής κατάστασης στην οποία διαβιούν ήδη 
σήμερα τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους από τις συνεχείς επελάσεις των 
μνημονιακών νόμων και αφετέρου του ότι η οικονομική κρίση είναι διαρκής και εντεινόμενη.  

Κύριε Υπουργέ, 
 
  Επισημαίνουμε ότι περεταίρω μειώσεις, συντάξεων και επιδομάτων, θα αποτελέσουν 
μέτρα εξόντωσης των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, οι οποίες έτσι κι αλλιώς σηκώνουν  ήδη 
το βάρος και την ευθύνη της επιβίωσης των ανάπηρων μελών τους, λόγω έλλειψης προνοιακών 
δομών από την πολιτεία. Σε ένα κράτος δίχως υποστηρικτικές δομές για τα ΑμεΑ, που ρίχνει το 
βάρος και την ευθύνη αποκλειστικά στην οικογένεια, η άρση προστασίας για τα άτομα με βαριές 
κινητικές αναπηρίες  είναι κυριολεκτικά καταστροφική. 
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 Συγκεκριμένα, με βάση το προωθούμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο η Εθνική σύνταξη, 
δηλαδή τα 384 ευρώ θα καταβάλλονται ολόκληρα, μόνο αν η αναπηρία είναι πάνω από 80%.  
Αν είναι από 67% έως και 79%, ο δικαιούχος θα παίρνει το 75% της σύνταξης και από εκεί και 
κάτω το 50% των 384 ευρώ». Δεν θα αναφερθούμε καθόλου στα ψίχουλα της αναλογικής 
σύνταξης για τα ΑμεΑ που κατά κανόνα λόγω της κατάστασής τους εργάζονται λιγότερα 
χρόνια. 
 Μία από τις βασικές δεσμεύσεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου ήταν πως όλοι θα έχουν 
ίση μεταχείριση με πρόνοια στην προστασία των αδυνάτων.  
Την στιγμή λοιπόν που η οικονομία μας καταρρέει και οι δανειστές απαιτούν πλέον Γή και Ύδωρ 
από την χώρα, δεν γίνεται λόγος για τις (κατ΄ απονομήν συντάξεις) που αφορούν ορισμένες 
κοινωνικές κατηγορίες και εξαιρούνται των μέτρων του νομοσχεδίου, ενώ παράλληλα 
προωθούνται μειώσεις αναπηρικών συντάξεων. 
Πόσο μάλλον που οι θεσμοί έχουν το θράσος να ζητούν την μείωση ακόμα και την διακοπή της 
καταβολής των προνοιακών επιδομάτων των ΑμεΑ ή να ζητούν αυτά να συνδυάζονται με 
αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, έτσι ώστε να περιοριστεί δραματικά ο 
αριθμός των δικαιούχων ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να βρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι 
για το σύστημα, δηλαδή  για να βγουν οι αριθμοί!!!!! 

Τονίζουμε ότι τα αναπηρικά επιδόματα αποτελούν τη μοναδική ασπίδα προστασίας 
των ΑμεΑ, δεν έχουν σχέση με το εισόδημα και δίνονται μόνο λόγω των προβλημάτων που 
δημιουργεί η ίδια η αναπηρία που έχουν, σε αντιστάθμισμα του πολύ υψηλότερου κόστους 
διαβίωσης των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες, σε σχέση με τις υπόλοιπες υγιείς 
ομάδες πληθυσμού.  
Αυτό το κόστος είναι γνωστό ότι γίνεται δυσβάστακτο για τα άτομα με κινητική αναπηρία, 
αφού σε περιόδους οικονομικής κρίσης βαίνει αυξανόμενο με ταχύτατους ρυθμούς. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
 Ζητάμε από εσάς τον Υπουργό Εργασίας και την Κυβέρνηση να προστατέψει  την 
αναπηρική οικογένεια και να μην συμβάλλει στην περαιτέρω φτωχοποίηση των ατόμων με 
βαριές κινητικές αναπηρίες ρίχνοντάς τους στον σύγχρονο Καιάδα.  
 
Να είστε σίγουρος ότι δεν θα πέσουμε αμαχητί. Εξάλλου τις πράξεις μας και τα έργα όλων μας 
θα τα κρίνει η Ιστορία. 
  
  
 
 

Με εκτίμηση για την Ε.Γ. της ΕΟΚΑ 
 
 
                                   Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 
 
                

     
         Μ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                   Χ.ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ                       
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Πίνακας Αποδεκτών: 
 
-  Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα 
-  Γραφείο  Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη   
-  Γραφείο  Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά                                                                                                                                                                                                                                          
-  Γραφείο  Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, κ. Θ. Φωτίου 
-  Γραφείο  Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, κ. Ουρ. Αντωνοπούλου 
-  Γραφείο  Υφυπουργού Εργασίας, κ. Α. Πετρόπουλου     
-  Γ.Γ. Υπουργείου Εργασίας κ. Α. Νεφελούδη 
-  ΕΣΑμεΑ 
-  Φορείς – Μέλη Ε.Ο.Κ.Α.    
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                         

 
  
 

 
 

 
 


